
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

 PROIECT 
  

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei Protocolului de colaborare încheiat între municipiul 

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Dolj 

 
  
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.11.2016; 

Având în vedere raportul nr.181298/2016 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă  Socială prin care se propune prelungirea duratei Protocolului de 
colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Dolj;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului 
nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în 
echipa multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de 
violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 
interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc, de exploatare 
prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români 
migranţi, victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state; 
 În temeiul art.36, alin.2 lit.e coroborat cu alin.6, lit.a, pct.2, art.45, alin.2, lit.f,  
art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 
 
                                                          HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă  prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare 

încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului 
Dolj, având ca obiect aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinară 
şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc, pentru 
o perioadă de 2 ani. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de prelungire a Protocolului de colaborare, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.245/2012. 

   



 
 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 

Administraţie Publică şi Asistenţă  Socială şi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţie a Copilului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

      INIŢIATOR,   AVIZAT, 
        PRIMAR,   PT. SECRETAR, 

  Lia – Olguţa VASILESCU    Ovidiu MISCHIANU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                      
Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială                                      Se aprobă, 
Serviciul Stabilire Ajutor Social şi Protecţie Socială                                    PRIMAR, 
Nr.___________/_________2016                                     
                                                                                                              Lia Olguţa Vasilescu 
                                                                                                                            
 
 RAPORT 

privind prelungirea duratei Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Dolj, având ca obiect aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 
interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc 

 
 
 Prin H.C.L. nr.245/2012, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat Protocolul de 
colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, având ca obiect 
aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii 
exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc. 
 Conform art. 3 din Protocolul de colaborare, acesta a fost încheiat pe o perioadă de doi 
ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor părţi. Astfel, prin H.C.L.nr. 596/2014 s-a 
aprobat prelungirea duratei de valabilitate a  Protocolului de colaborare încheiat cu Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, pentru o perioadă de doi ani. 

Prin Protocolul de colaborare încheiat, părţile s-au angajat să conlucreze şi să mobilizeze 
toate resursele conform metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională 
privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
49/2011- anexa 2.  
 Autoritatea publică are obligaţia de a garanta şi promova respectarea drepturilor 
copilului, prin asigurarea activităţilor şi serviciilor de prevenire a riscurilor pentru copii (la nivel 
local) precum şi prin asigurarea protecţiei speciale a copiilor lipsiţi temporar sau definitiv de 
îngrijirea părinţilor (la nivel judeţean). În acest sens există o colaborare între autoritatea locală şi 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj în domeniul protecţiei 
copilului în ceea ce priveşte transmiterea datelor şi informaţiilor solicitate, atribuţie relevantă 
pentru monitorizarea copiilor aflaţi în situaţii de risc.  
 Astfel, specialiştii cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copiilor, 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova,  efectuează la solicitarea 
D.G.A.S.P.C Dolj, persoanelor fizice sau instituţiilor publice, anchete sociale cu propuneri de 
instituire a unei măsuri de protecţie specială/de menţinere a măsurii de protecţie/instituire 
plasament familial/consiliere psihologică/menţinerea copilului în familia naturală. De asemenea,  
consiliază, informează şi îndrumă familiile cu copii aflate în situaţie de risc, cu privire la 
beneficiile şi serviciile de care pot beneficia în vederea depăşirii situaţiei cu care se confruntă,  
aceste demersuri fiind realizate şi pentru cazurile sociale identificate în urma verificărilor 
periodice în teren, urmărindu-se şi modul de utilizare a beneficiilor precum şi modul în care 
părinţii îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de 
o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa.  
 Totodată,  specialiştii cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copiilor 
monitorizează situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, conform 
legislaţiei în vigoare, întocmind în acest sens fişele de observaţie şi fişele de identificare a 
riscurilor la domiciliul familiei, pentru cazurile unde există suspiciuni cu privire la existenţa unei 
situaţii de risc pentru copil. Din anul 2015 în evidenţa autorităţii locale se află şi copiii care 
desfăşoară activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, 
situaţia acestora transmiţându-se trimestrial printr-un centralizator către DGASPC Dolj. 
 Precizăm că, în colaborare cu specialiştii din cadrul DGASPC Dolj se efectuează ori de 
câte ori este necesar deplasări pe raza municipiului Craiova, în vederea evaluării situaţiei socio-



familiale a copiilor pentru care există suspiciunea unui abuz/neglijare sau urmează a fi reintegraţi 
în familia naturală. 
              Menţionăm că în perioada 2014-2016 au fost efectuate un număr de 3705 de anchete 
sociale, din care :  
            -   315 anchete sociale efectuate în vederea prevenirii riscului de abandon; 
            -   587 planuri de servicii şi fişe de monitorizare; 
            -   221 anchete sociale pentru prevenirea riscului de neglijare /abuz; 

− 857 anchete sociale privind reintegrarea în familia naturală; 
− 203 anchete sociale în vederea instituirii plasamentului familial; 
− 98 anchete sociale pentru obţinerea/reînnoirea/schimbarea atestatului de asistent 

maternal profesionist; 
− 895 anchete sociale privind  instituirea/sistarea măsurii de protecţie specială pentru 

copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal; 
− 478 anchete sociale /Fişe Observaţie şi Fişe Identificare Risc pentru copiii ai căror 

părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, la care se adaugă situaţia centralizată 
trimestrial; 

− 6 referate privind iniţierea demersurilor de declarare a naşterii/înregistrare tardivă a 
copilului găsit sau abandonat; 

− 12 rapoarte de  monitorizări post-reintegrare; 
− 12 note de informare privind copiii care desfăşoară activităţi remunerate în domeniile 

cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, la care se adaugă centralizatoarele 
trimestriale; 

− 21 anchete în vederea învoirii la domiciliu a copiilor aflaţi în sistemul de protecţie. 
 Întrucât Protocolul de colaborare a fost încheiat pe o perioadă determinată de 2 ani, se 
impune prelungirea duratei de valabilitate al acestuia, prin act adiţional,  pentru o perioadă de 2 
ani, în scopul continuării aplicării metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 
interinstituţională privind copii exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc. 
 Având în vedere cele menţionate, în conformitate cu Legea nr. 272/2004, republicată  
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi Hotărârea Guvernului nr. 49/2011- anexa 
2 privind Metodologia de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii 
exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 
 - prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare încheiat cu Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, pentru o perioadă de 2 ani; 
 - împuternicirea Primarului municipiului Craiova în vederea semnării actului adiţional de 
prelungire a Protocolului de colaborare, prevăzut în anexa la prezentul raport; 
 - modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 245/2012. 
 
 
             DIRECTOR EXECUTIV,                                                          ŞEF SERVICIU, 
 
                     Ioana Stoian                                                                  Costin Musceleanu         
                                                                             
 
                                                                                                                     ÎNTOCMIT, 
 
                                                                                                         Insp. Băran Bădică Emilia 
 
 

Vizat de legalitate, 
 

cons.jur. Mădălina Decă 
B.B.E.- 2 ex.  



                                                              ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR._______/___________2016 

 

 ACT ADIŢIONAL 
 
 

LA PROTOCOLUL DE COLABORARE  
privind aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii 

exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc 
 

 încheiat între: 

   Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, 
Str. A.I. Cuza, nr.7, judeţul Dolj,  

 şi 

   Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Dolj, cu sediul în Craiova, B-dul  
Nicolae Titulescu, nr.22, judeţul Dolj.  

 Articol 

 Art.3 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Prezentul Protocol de colaborare se încheie pe perioadă determinată de 2 ani, cu posibilitatea 
încheierii de acte adiţionale între parteneri şi prelungirii duratei cu acordul părţilor, începand cu data 
de _______________. 

   Toate celelalte clauze prevăzute în Protocol rămân nemodificate. 

   Prezentul Act Adiţional s-a încheiat azi________________ în 2 exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte, având aceeaşi valoare fiecare. 

 

   MUNICIPIULUI CRAIOVA               DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ           

                         ŞI PROTECŢIA COPILULUI DOLJ 

 
              Primar,                                                                           Director General,                     

    Lia Olguţa Vasilescu                 Florin Stancu 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                    

           Ştefan Lucia 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

           Ioana Stoian 

Vizat pentru legalitate, 

Cons. Jr. Mădălina Deca 
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